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УВАГА!
12 листопада 2008 року з ініціативи  

комітету первинної
профспілкової організації   Харківської 

національної академії міського господарства, 
уповноваженого  на представництво 
працівниками Академії, розпочинаються 
колективні переговори щодо укладення 
Колективного договору на 2009 рік між 
представником власника в особі ректора 
Академії  і комітетом первинної профспілкової 
організації   Академії.  

За допомогою Колективного договору 
ХНАМГ вирішуються питання, пов’язані  з 
організацією навчального процесу, зайнятості, 
оплати та охорони праці, соціального захисту 
працюючих.

Мета укладення Колективного договору 
ХНАМГ полягає у регулюванні трудових і 
соціально-економічних відносин, узгодженні 
інтересів представника власника в особі 
ректора  і  всіх  працюючих в Академії. Кожна 
категорія працюючих  має свої інтереси, але 
їх треба узгодити з урахуванням того, що їх 
діяльність спрямована на досягнення основної 
мети – підготовку 

високоякісних спеціалістів для потреб 
суспільства.

Комітет первинної профспілкової 
організації ХНАМГ пропонує працівникам 
Академії подавати пропозиції для доповнення 
змісту Колективного договору ХНАМГ на 
2009 рік.

З пропозиціями звертатись до комітету 
первинної профспілкової    організації  ХНАМГ 
(кімната 501 лаб.  корпусу,

тел..  25-02, 707-33-02). 

У Харківській національній академії міського 
господарства відбувся ювілейний 
«ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ - 2008»

27.11.2008 у приміщенні ХНАМГ 
відбувся п’ятий  „Ярмарок вакансій - 
2008” для студентів старших курсів та 
випускників академії. 

Метою проведення даного заходу 
було:

1). Сприяння працевлаштуванню 
майбутніх випускників академії 
2009 року, активізація роботи 
випускаючих кафедр щодо питання 
працевлаштування випускників.

Задачі проведення заходу були 
наступні:

підготовка студентів старших 
курсів у частині побудови майбутньої 
кар’єри ( часткове ознайомлення 
із сучасним ринком праці під час 
участі у заході, отримання навичок 
самопрезентації та проведення співбесід, 
пошук реальних місць проходження 
виробничих та переддипломних 
практик);

налагодження ділових контактів 
між зав.кафедрами, викладачами, співробітниками академії, відповідальними за працевлаштування випускників, та 
потенційними роботодавцями – учасниками Ярмарку вакансій;

визначення попиту на сучасному ринку праці на випускників академії за спеціальностями, через надані 
роботодавцями вакансії, та запропоновані ними умови праці й відповідну зарплатню.

У п’ятому  Ярмарку вакансій взяли участь  26 підприємств м. Харкова, м. Одеси,  м. Сєвєродонецька, м. Горлівка 
та Харківський обласний центр зайнятості (ХОЦЗ). На відкритті Ярмарку були присутні шановні члени ректорату, зав.
випускаючими кафедрами, співробітники академії, відповідальні за працевлаштування випускників, представники 

профкому студентів та студради академії, студенти старших курсів. 
Об 11:00 перший проректор Стадник Г. В. відкрив п’ятий „Ярмарок вакансій 

- 2008”. Генеральний директор ДКП КГ«Харківкомуночиствод» Корінько І. 
В. привітав усіх учасників заходу та побажав плідної співпраці. Від імені всіх 
роботодавців, присутніх на Ярмарку, виступила начальник відділу кадрів ХКП 
«Міськелектротранс» Шаталова Н. П.

З 11:30 - 14:00 студенти старших курсів академії та випускники активно 
спілкувалися з роботодавцями: 

надавали свої резюме потенційним роботодавцям;
презентували себе та проходили попередню співбесіду з роботодавцями;
вивчали ринок праці та вимоги сучасних роботодавців до молодих 

спеціалістів.
            На „Ярмарку вакансій - 2008” роботодавцями були запропоновані 

місця для проходження практик та близько 173 реальних вакансій. За результатами 
аналізу вакансій, що були запропоновані роботодавцями /Див. Додаток/, найбільш 
витребуваними  були студенти наступних факультетів і спеціальностей:

факультет ЕТ        – 57 вакансій;
факультет ЕОМ    – 44 вакансії;  
факультет МБ       – 18 вакансій
(спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»; «Міське будівництво 

та господарство»).
За результатами реєстрації на Ярмарку вакансій були присутні 451 

студентів, але припускаємо таку можливість, що на Ярмарку студентів було 
більше, тому що не всі студенти проходили процедуру реєстрації. Найбільшу 
активність та зацікавленість щодо участі в заході виявили студенти ф-ту   ЕіП ( 92 
зареєстрованих студентів); ф-ту  МБ  ( 83  зареєстрованих студентів) та ф-ту ІЕМ 
(  46 зареєстрованих студентів).

За результатами конкурсу «Найкращий роботодавець – учасник «Ярмарку 
вакансій - 2008» були нагороджені ПОЧЕСНИМИ ДИПЛОМАМИ наступні підприємства:

 1. ДКП КГ«Харківкомуночиствод»
 2. КП «ПТП «Вода» 
 3. ТОВ „МД Рітейл”
 4. ХКП «Міськелектротранс»
 5. ТОВ «Інститут Харківпроект»
 6. АТ ЗАТ «Куряжський ДБК»
 
 О 14:15  розпочалися зустрічі роботодавців 

із викладацьким складом випускаючих кафедр 
академії та студентами в рамках «круглого» 
столу з метою підведення підсумків проведення 
«Ярмарку вакансій - 2008» та планування подальшої 
співпраці. 

 У ході проведення «круглих» столів 
роботодавці ознайомили присутніх членів 
випускаючих кафедр, студентів старших курсів 
із основними напрямами діяльності своїх  
підприємств, наявністю вакансій та професійними 
вимогами до випускників академії. Присутні 
– учасники «круглого» столу домовлялися про перспективи розвитку подальшого співробітництва підприємств і 
кафедр (розширення зв’язків кафедр із підприємствами, залучення студентів до виконання не тільки магістерських 
робіт, а й дипломних проектів за даними підприємств, покращення практичної підготовки в період проходження 
студентами старших курсів практик і т.ін.).

Фотозвіт про проведення п’ятого  «Ярмарку вакансій - 2008» можна переглянути на академічному сайті у розділі  «Відділ 
маркетингу. Новини».  

Начальник відділу маркетингу Карікова Н.М.

ДІАЛОГ
Вона:  - Так швидко пожовкло листя, 
  І осінь прийшла до міста.
  Вмирає літо під холодом дощів.
  Вже мало залишилось теплих днів.
Він: - За ніччю знову прийде ранок,
  Бо місяць змінює світанок.
  Так створений був Богом світ,
  І це триває безліч літ.
Вона: - Днів сонця нам не повернуть,
  Ти пам’ятай їх, не забудь.
  Світлини наші не ховай,
  Під серцем завжди зберігай.
Він: - Кохана зіронька моя,
  В душі луна твоє імя.
    Пора осіння – тільки час,
  Не вдасться їй змінити нас.
Вона: - Листочок вітер відірвав,
  В танку прощання закружляв
  Й поклав на землю помирати.
  Що може ти на це сказати?
Він: - Та обернись навколо врешті!!!
  Ти бачиш, як усі відверті ?
  Це чари осені так діють,
  І люди про найкраще мріють!
Вона: - У мене є передчуття,
  Що згаснуть наші почуття,
  Що нам не зберегти кохання,
  І недалека мить прощання.
Він: - Ти думаєш, майбутнього нема…
  Навіщо про любов усі слова?
  Навіщо наших зустрічей чекання?
  Навіщо серцю зайве хвилювання?

Ярмак  Альона та Врошко Вікторія.
1 место в конкурсе “РОМАНТИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ”
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

м. Київ
 30.10.  2008       №_992__

Про проведення Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з 
природничих, технічних і гуманітарних 
наук у 2008/2009 навчальному році

На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-
2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів  від 8 серпня 2007 р., №1016, 
з метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого 
зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних 
закладах 

Н А К А З У Ю :

1. Провести у 2008/2009 навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі - Конкурс) у два 
тури:

перший тур - у вищих навчальних закладах, жовтень-грудень   2008 року;
другий тур - у базових вищих навчальних закладах, лютий-березень           2009 

року. 
2. Затвердити:

2.1.Склад Всеукраїнського оргкомітету Конкурсу 2008/2009 навчального року  
(додаток 2).
2.2.Перелік галузей наук, базові вищі навчальні заклади з проведення Конкурсу (за їх 
згодою) та голів галузевих  конкурсних комісій  (додаток 3).

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і 
науки України (Завалевський Ю.І.) забезпечити організаційне та науково-методичне 
керівництво Конкурсом.

4. Ректорам вищих навчальних закладів:
4.1. Забезпечити проведення першого туру Конкурсу  у зазначений термін, здійснивши 
якісний відбір кращих наукових робіт студентів.
4.2. Направити відібрані наукові роботи студентів у  відповідні базові вищі навчальні 
заклади для участі у другому турі Конкурсу в термін до 1 лютого 2009 року, з галузі 
„Зварювання” – до 1 грудня 2008 року.
4.3. Відрядити студентів, запрошених галузевими конкурсними комісіями базових 
вищих навчальних закладів, для участі у підсумкових науково-практичних 

конференціях. Оплату відряджень учасників здійснити за рахунок закладів, в яких 
вони навчаються.
4.4. Дозволити використовувати кошти спеціального фонду вищого навчального 
закладу на організацію та проведення кожного з турів Конкурсу згідно із затвердженим 
кошторисом.

5. Ректорам базових вищих навчальних закладів з проведення другого туру 
Конкурсу:
5.1. Забезпечити проведення другого туру Конкурсу відповідно до Положення про 
Конкурс, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.11. 2006 
року № 764 (додаток 1)
5.2. Надіслати запрошення студентам вищих навчальних закладів, роботи яких за 
результатами рецензування претендують на нагородження, для участі у підсумкових 
науково-практичних конференціях.
5.3. Провести підсумкові науково-практичні конференції у лютому - березні 2009 р.
5.4. Довести до відома вищих навчальних закладів-учасників другого туру Конкурсу  
результати рецензування робіт.
5.5. Подати звіти про підсумки проведення другого туру Конкурсу на адресу Інституту 
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України до 10 
квітня 2009 року за встановленою формою (додаток 1).
5.6. Сприяти залученню коштів місцевого самоврядування, позабюджетних, 
благодійних фондів та коштів з інших джерел на організацію та проведення Конкурсу, 
заохочення переможців.
5.7. Передбачити компенсацію робочого часу, витраченого науково-педагогічними 
працівниками на науково-методичне забезпечення та рецензування наукових 
робіт учасників другого туру  Конкурсу, на умовах погодинної оплати за фактично 
витрачений час згідно встановленим нормам.

6. Витрати на науково-методичне забезпечення, організацію, прове¬дення та 
підведення підсумків  Конкурсу, виготовлення дипломів для переможців і їх наукових 
керівників, здійснити за рахунок коштів загального фонду Міністерства освіти і науки 
України згідно із затвердженим кошторисом.

7. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.) виділити кошти на 
проведення Конкурсу відповідно до затвердженого кошторису.

8. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з Інститутом 
інноваційних технологій і змісту освіти (Завалевський Ю.І.)) підвести підсумки 
проведення Конкурсу та довести їх  до відома вищих навчальних закладів.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра        
Шинкарука В.Д.

Міністр                                                                    І. О. Вакарчук

УВАГА КОНКУРС!
Стань переможцем!

Галузі науки, голови галузевих конкурсних комісій, базові організації 
Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу студентів 2008/2009 н.р.

№ 
п/п

Назва галузей наук (груп спеціальностей, 
спеціальностей) з яких проводиться 
конкурс

Базові організації конкурсу, в яких створюються галузеві конкурсні 
комісії  (Адреса)

Голова галузевої конкурсної 
комісії
Телефон для довідок

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

1 Технологія конструкційних матеріалів і 
матеріалознавство

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури вул. 
Чернишевського, 24 а, м. Дніпропетровськ, 49600

Ректор Большаков В.І. (056) 
745-23-73

2 Електротехніка та електромеханіка Дніпродзержинський державний технічний університет 51918, м. 
Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2, м. Дніпродзержинськ, 51918

Проректор Садовой  О.В. (0569) 
55-12-87

3 Електричні машини та апарати Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла 
Остроградського вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської області, 
39614

Проректор  Луговой А.В. (0536) 
74-32-45

4 Інформатика, обчислювальна техніка та 
автоматизація

Вінницький національний технічний університет Хмельницьке щосе, 95, м. 
Вінниця, 21021

Проректор Грабко В.В. (0432) 
46-76-47, 59-86-64, 59-84-36

5 Транспорт  (Транспортні системи; Автомобілі 
та трактори; Експлуатація та ремонт засобів 
транспорту; Машини для земельних дорожніх 
і лісотехнічних робіт; Економіка транспорту та 
зв’язків)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет вул. 
Петровського, 25, м. Харків, 61002

Заступник ректора Богомолов 
В.О. (057) 700-38-63

6 Будівництво Одеська державна академія будівництва та архітектури вул. Дідріхсона, 4, м. 
Одеса, 65029

Ректор Дорофєєв В.С. (0482) 20-
48-37, 20-47-11

7 Архітектура Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002 

Проректор Гончаренко Д.Ф. 
(057) 700-02-40

8 Теплогазопостачання та вентиляція Київський національний університет будівництва та архітектури 
Повітрофлотський проспект, 31, м. Київ, 03037

Проректор  Лізунов П.П. (044) 
248-30-31, 245-48-33

9 Геодезія, картографія та землевпорядкування Львівський національний аграрний університет вул. 
В.Великого, м. Дубляни, 1, Жовківського району Львівської області, 80381

Проректор Черевко Г.В. (032) 
22-42-503

10 Готельно-ресторанна справа Київський національний торговельно-економічний університет 
вул. Кіото,19, м. Київ, 02156

Ректор Мазаракі А.А. (044) 531-
47-31, 531-49-73
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№ 
п/п

Назва галузей наук (груп спеціальностей, 
спеціальностей) з яких проводиться 
конкурс

Базові організації конкурсу, в яких створюються галузеві конкурсні 
комісії 
(Адреса)

Голова галузевої конкурсної 
комісії
Телефон для довідок

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

11 Історичні науки Херсонський державний університет вул. 40 років Жовтня,27, м. Херсон, 73000 Проректор Федяєва В.Л. (0552)  
32-67-03

12 Економіка підприємства та управління 
виробництвом

Житомирський державний технологічний університет вул. Черняховського, 103, 
м. Житомир, 10005

Проректор  Виговський Г.М. 
(0412) 24-14-21

13 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит ДВНЗ Запорізький національний університет

вул. Проректор Грищак В.З.  (061) 224-42-39, 764-
74-68

14 Маркетинг, управління персоналом і 
економіка праці

Донецький національний університет вул. Університетська, 24, м. Донецьк, 83055 Проректор Безпалова С.В. (062) 
305-16-51, 302-92-26

15 Менеджмент Київський торговельно-економічний університет  вул. Кіото, 19, м. Київ, 02166 Ректор Мазаракі А.А. (044) 531-
49-49, 531-49-90

16 Економіка природокористування і охорони 
навколишнього середовища

Сумський державний університет вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 Проректор Чорноус  А.М.  
(0542) 33-41-08, 33-00-24

17 Туризм (країнознавство, краєзнавство, 
музеєзнавство, анімація в туризмі)

Львівський інститут економіки і туризму вул. Менцинського, 8, м. Львів, 79007 Ректор Бочан І.О. (032) 272-68-
80

18 Мистецтвознавство (дизайн, образотворче 
мистецтво, збереження художніх цінностей та 
пам’яток архітектури)

Харківська державна академія дизайну і мистецтв вул. Червонопрапорна, 8, м. 
Харків, 61002

Проректор Єрмаков С.С. (057) 
706-21-03

19 Соціологічні науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. 
Володимирська, 60, м. Київ, 01033

Декан Горбачик А.П. (044) 239-
31-35

20 Політичні науки Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вул. 
М.Коцюбинського,2,  м. Чернівці, 58012

Проректор Ушенко О.Г. (0372) 
52-22-66, 52-61-42

21 Фізичне виховання та спорт Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника вул. 
Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76025

Проректор Миронюк І.Ф. (0342) 
59-60-29, 59-60-12

22 Державне управління  (соціологія управління, 
філософія управління)

Донецький державний університет управління вул. Челюскінців, 163а, м. 
Донецьк, 83015

Проректор Пілюшенко В. Л. 
(062) 312-58-26, 337-66-09

23 Актуальні питання співробітництва з 
Європейським Союзом

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського вул Щорса, 31, м. Донецьк, 83050

Проректор  Садєков А.А. (062) 
337-95-60, 305-34-31

24 Гендерні дослідження Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка вул. М. Кривоноса, 2,  м. Тернопіль, 46027

Ректор Кравець В.П. (0352)  52-
15-87

25 Екологія і охорона навколишнього середовища Одеський державний екологічний університет вул. Львівська, 15, м. Одеса, 65016 Проректор  Тучковенко Ю.С. 
(0482) 357371

26 Охорона праці Харківський національний автомобільно-дорожній університет вул. 
Петровського, 25, м. Харків, 61002

Проректор Богомолов В.О. (057) 
700-38-63

З УСІХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАТИСЯ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО СЕКТОРА ( КІМН. 359)Рубрика  „Знай наших!”

24 ноября в малом зале горисполкома 
состоялась церемония награжде-ния 
победителей ХІV – го городского конкурса 
научных студенческих работ.

В номинации „Гражданская зашита 
и охрана труда” лауреатами стали:

Чубак Ю.В., студентка V курса 
градостроительного факультета (научный 
ру-ководитель канд. техн. наук, доцент 
Жигло Ю.И.);  Чирва А.Н., студент 
ІV курса факультета электрического 
транспорта (научный руководитель канд. 
техн. наук, доцент Губенко В.Д.).

Сердечно поздравляю победителей 
и их научных руководителей с 
блистательной победой в конкурсе и 
желаю  новых творческих достижений!

Талантливая молодежь  – будущее 
Украины!

Зам. начальника НИСа
Рязанцева Л.В.

Осень, прекрасная пора года. И не смотря на дождливую погоду в наших сердцах светит солнце, а душа наполнена 
романтикой.

Уже на протяжении трех лет талантливые студенты нашей академии принимают участие в фестивале лирической поэзии 
«Романтическая осень». Они выставляют свое творчество на обозрение строгого, но справедливого жюри, которыми были: 
председатель комиссии Культуры и Спорта, председатель ПКС ППОС ХНАГХ, заслуженная поэтесса Слобожанщины, и главный 
редактор газеты «Академия мист».

В фестивале приняли участие 21 студент, призерами стали: первое место поделили Ярмак Алена и Ворожко Виктория (ф-т ЭТ), 
второе место занял Клепач Дмитрий (ф-т М) и третье место досталось Спивак Майе (ф-т М).

РОМАНТИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ

А МОЖЕТ ПРОСТО 

ОСЕНЬЮ НАВЕЯЛО

Оранжевая осень, вчера мы разошлись.
Все это несерьезно...
А помнишь мы клялись:
Что будем всегда вместе,
Что нас не разделить
Что от вдоха до выдоха -
Всегда будем любить.

И я ушла, шурша листву ногами 
И ты ушел - не поднимая глаз
И, уходя, с тобой мы понимали, 
 что это не последний раз
Что жизнь ещё столкнет нас вместе... 
И, может быть, начнем все вновь 
Но не сейчас
Ведь мы сказали, что это не любовь.

Но через два года мы встретились снова 
В такой замечательный день 
Гуляли, рассказывали о потерях. И кучу идей. 
И как-то случайно,
Совсем неожиданно даже руки сплелись,

глаза обнимали
И в этом же парке
В этот же день
Мы снова с тобой поклялись.

Шафорост С.С (ф-т ЭиП ОиА 2006-3)

… Как хочется к тебе прижаться,
Ласковых коснуться губ твоих,
И никогда не расставаться.
Сказать: всё в мире лишь для нас двоих!

Как долго я ждала тебя,
Терпела горести разлуки,
Любовью мучала себя.
И умирала в повседневной скуке!

“ … Теперь ты мой,на веки пленный… “
И я не отпущу тебя к другой !
Ведь для меня ты самый ценный!
И вместе будем одной ценой!!!

Федоренко Ю.А. (Ф-т  ЭиП БУА-23)

ПРОСТИЛА
Ты видишь сам, я все простила 
И не держу давно уж зла. 
Не знаю, где нашла я силы, 
Но лишь одно я поняла,

Что в жизни нужно видеть больше,
 Чем просто правду или ложь
 На мир смотреть мне нужно проще,
 Назад ведь время не вернешь!

Но ни о чем я не жалею,
 Ведь понимаю, что теперь 
Собою лучше я владею, 
Открыта миру сердца дверь...

Душа моя теперь открыта, 
От мира ждет она тепла. 
Обиды нет и боль забыта, 
Что я напрасно создала.

И знаю, зря лила я слезы, 
Напрасно слабость показала.
 В душе моей шумели грозы, 
Но после бури легче стало!

Я поняла, что в чем-то дура,
 Дошло, что мне от жизни надо –
Кому-то важно, что он курит,
 А мне лишь нужен кто-то рядом...

И я не стану спорить с этим,
Хоть и горда бываю слишком.
Ведь знаю, есть на белом свете
Мой принц, как в старых-добрых 
книжках!

Мне в чем-то жаль, что принц - не ты
Хоть знаю, это невозможно. 
Как трудно с жаждой без воды,
У нас бы было так же сложно.

Мы слишком разные, а жаль! 
Сама я это понимаю... 
Но я не буду звать печаль, 
Я только радость призываю!

А вывод сделала уж я:
Не стану я сжигать мосты,
Пусть будем мы стобой друзья,
А парни есть, не только ты

Спивак Майя, группа ЛОГИС2008-1
3 место в конкурсе “РОМАНТИЧЕСКАЯ 

ОСЕНЬ”
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Список учасників «Ярмарку вакансій – 2008» з переліком вакансій
№ 
п/
п

Назва підприємства Вакансії

1 Редакція газети “Все менеджери; 2

про бухгалтерський маркетологи; 2

облік” економісти; 2

фінансисти; 2

бухгалтера. 2

2 Житлово-комунальний викладачі: основ 

геодезії;

1

технікум ландшафтної 

архітектури;

1

організації 
обслуговування в 
готелях.

1

3 ТОВ “АВАНПОСТ-ІТ” менеджер з 
реклами;

1

Укрфірм менеджер зі збуту. 1

4 КП “ПТП “Вода” індженер-електрик; 1

інженер з 
водопостачання;

1

теплотехнік; 1

бухгалтер. 1

5 Рекрутингове агентство промоутер-касир; 1

“NEW HORIZONS продавець-касир; 1

CONSULTING” інженер-
теплотехнік.

1

6 КП “Харківські теплові майстер; 1

мережі” майстер ВДС; 1

інженер-наладчик. 1

7 ТОВ Фірма “Ексергія” інженер-електрик; 1

інженер з 
вентиляції;

1

інженер з 

проектування, 

кошторисної 

роботи;

1

технік-електрик. 1

8 ДКП КГ майстер з ТО 

ВДСК;

1

“Харківкомуночиствод” майстер АДС; 1

інженер АДС, РЕУ. 2

9 ХКП майстри; 2

“Міськелектротранс” електромонтери. 2

10 ТОВ “Інститут інженер-
конструктор;

1

Харківпроект” інженер-
кошторисник;

1

технолог. 1

11 Горлівське ТТУ економіст; 1

інженер з 
транспорту;

1

електромеханік. 7

12 КСП електрики; 40

“Харківміськліфт” електромеханіки. 30

13 КП майстер участку; 1

“Одесміськ- начальник участку; 1

електротранс” інженери-
технологи.

10

14 ЗАТ менеджер зі збуту; 1

“Інтеркондиціонер” інженер-
проектувальник.

1

15 АТЗАТ “Куряжський 
ДБК”

майстер СМР. 2

16 Головне управління 
ЖКГ та розвитку 
інфраструктури ХОДА

головний 
спеціаліст відділу.

1

17 ЗАТ “Елтехком” інженер-електрик. 1

18 АК “Харківобленерго” електромонтери. 3

19 ЗАТ “СК-АХА- агенти; 5

страхування” менеджери 
агентських груп.

5

20 ПІІ “Тебодін Україна” головний 
архітектор;

1

архітектор; 1

головний 
конструктор;

1

конструктор; 1

головний 
спеціаліст та 
спеціаліст ВК, ОВ, 
ГП, ЕС.

8

21 ТОВ “Пожежно-
технічне підприємство

інженер-
будівельник;

1

“Брандмайстер” інженер-сантехнік; 1

менеджер з 
продажу.

1

22 ТОВ “Аудиторська 
фірма “Фінанси і 
Аудит”

бухгалтер 1

23 ТОВ “Екодіс” ландшафтний 
архітектор;

1

інженер-
геоінформатик;

1

спеціаліст з 
водопостачання та 
водовідведення;

1

садівник. 1

24 Северодонецьке 
тролейбусне управління

електромеханіки. 3

ГЕНЕРАЛЬНІ  
ІНФОРМАЦІЙНІ 
СПОНСОРИ ЗАХОДУ

 Сайт Іnjob

Сайт Робота в 
Харкові

Всього вакансій:    173

К О М П А Н И И 
ВЫБИРАЮТ ЛУЧШИХ

Представительство AIESEC в Харькове проводит 
проект, в рамках которого харьковские студенты могут 
получить профессиональный опыт на международной 
стажировке.

Сегодня крупные компании, набирая персонал, 
руководствуются многими принципами, в том числе 
они оценивают опыт, который имеет потенциальный 
работник. Трудно сравнить опыт, полученный на 
международной компании, с чем-либо другим, и также 
трудно переоценить его значение в построении карьеры. 
Конкуренция среди молодых специалистов сегодня 
очень велика, и компаниям интересны прежде всего 
сотрудники, которые стремятся к саморазвитию. Которые 
смогут развивать компанию и создавать новые идеи, 
неизвестные конкурентам, одним словом, в приоритете 
лучшие из лучших.

AIESEC предоставляет возможность амбициозным 
молодым людям реализовать себя в профессиональной 
сфере и получить опыт работы в компании в одной из 
ста стран мира, где есть представительства организации. 
Прохождение стажировки является способом 
развития лидерства. Международная стажировка – это 
возможность не только получить профессиональный рост 
и практический опыт, это также шанс познакомиться 
с культурой другой страны. Это шанс найти друзей из 
разных стран и ощутить себя частью огромного мира, 
найти много общего с совершенно разными людьми.

Талантливые и амбициозные студенты, которые 
активно учатся и применяют знания на практике, станут 
теми лучшими, кто построит блестящую карьеру.

Анна Малахова
www.aiesec.org.ua

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Представительство AIESEC в Харькове совместно 
с Евроклубом ХНАГХ проведет социальный проект 
Мир без границ, в котором примут участие студенты 
академии.

В рамках проекта шесть иностранных стажеров, 
приехавших из разных стран мира, проведут культурную 
программу для школьников старших классов и для 
студентов ВУЗов Харькова, в числе которых будет 
представлена и ХНАГХ. На семинарах-лекциях 
иностранные студенты будут рассказывать о культуре и 
традициях своих стран, а также планируется проведение 
стажерами тренингов на такие темы как персональная 
эффективность, управление временем и лидерство. 
Проведение таких тренингов и семинаров поможет 
побороть сложившиеся культурные стереотипы и 
расширить мировоззрение, а также создаст правильное 
понимание важности международного опыта для 
личностного роста и профессионального развития.

Кроме того, школьники и студенты будут на 
протяжении двух месяцев общаться на английском 
языке с иностранными гостями, что повысит их знания 
в иностранном языке.

Проект проводится в Харькове не первый раз, и 
многие уже смогли оценить преимущества участия в нем. 
Для студентов проект полезен не только с точки зрения 
культурного развития, а и со стороны установления новых 
контактов с представителями разных стран мира. Участие 
в проекте поможет школьникам и студентам найти друзей 
из разных уголков мира и развить коммуникационные 
способности.

Подробнее на www.aiesec.org.
ua или Annette_mala@yahoo.com 

(Анна Малахова).

СОЖЖЕННАЯ ЛЮБОВЬ

Я вырвал страницы из жизни влюблённой, их ветер 
разнёс майским солнечным днём. Была ли она когда-
нибудь скромной? Старалась ли думать только о нём?

Я вырвал из памяти странные письма и хитрость в 
глазах, аромат её губ... И нет уже больше тех простых 

истин, с которыми можно вглубь заглянуть.

Ветер шумел, стараясь взорваться, три месяца жизни 
падали вниз... Никто не хотел со мною остаться... Руки 

держались за один лишь карниз...

Они улетали без права надежды, без возможности 
вскоре вернуться назад. Не будет всё так, как было 

прежде. Почему же тогда совсем я не рад?

Наверное времени прошло слишком мало, возможно 
осталось слишком много вещей, касаясь которых, всё её 

вспоминало... А может прибегнуть к услугам врачей?

Страницы горят, их ветер уносит; их мочит вода и палит 
костёр. Но они же бумага - никто их не спросит, они как 

старый, унылый, всеми забытый вахтёр.

Всё можно сжечь, убить в своём тельце, можно забыть 
обо всём навсегда. Но если чувствовало к ней что либо 

сердце, будешь страдать ты месяца и года.

Дмитрий Клепач
2 место в конкурсе “РОМАНТИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ” 


